
ספר סיכומי תמצית
העדר

m - העדר פר0 מערכת nknn בקר ממדל׳

שנת״ק, העולמי החלב וק1ע׳  ובעליית ולמוצריו לחלב מדוליק בביקושיק אופיין ,2008 אמצע ועד 2006 מצע1מ^ ב

 שולק שיותר, ובמה חלב, ל״צר נתבקשו בישראל החלב יצרני (.0ה^לק)הקומודיםי חומרי של תלולה מחיריק

השוק לתנאי ה״צור את ומתאימיק ר0המ את מביניק תמיד, כמו והרפתניס, עודף לחלב וקבוה חלב מחיר

 שמבטאים 2008 לשנת העדר ספר סיכום הם להלן, המובאים הנתונים

שראלי)מחזיקים בעדר הכולל הפרות במספר העלייה המשך את  ״כל הי

 הוא מפליא והכי במשקים העדרים במספר מתמשכת הקטנה זנב"(,

 המופחת. היציאה שיעור אף על לפרה, החלב בתנובת הגידול המשך

 ערך עם קו יישרה המשפחתית הרפת מהותי, שינוי אין החלב ברכיבי

 הסומטיים בספירת מסוימת עלייה יש וכצפוי השיתופית, ברפת הרכיבים

בחלב.

ת העדר חלוקת שנ 2008 ב

a  Kibbuts Cows 64644
בקיבוצים פרות

62.3

□ Moshav Cows 39251
 במושבים פרות

37.7

p׳0 d 2008 חלב ביקורת

העדרים כל - החלב עדר של הייצור נתוני ו: טבלה

2008 2007 2006 פרמטר

11,461 11,292 11,281 לשנה לפרה ק״ג חלב,

3.62 3.62 3.58 אחוז שומן,

3.20 3.20 3.17 אחוז חלבון,

239 236 224 )אלפים( סתי׳ס

103,895 98,003 93,732 מספר פרות,

689 699 724 מספר עדרים,

151 143 129 לעדר פרות מספר

31 25 34 אחוז יציאה,

משפחתית רפת - החלב העדר של הייצור נתוני :2 טבלה

2008 2007 2006 פרמטר

10,794 10,595 10,607 לשנה לפרה ק״ג חלב,

3.65 3.65 3.57 אחוז שומן,

3.18 3.17 3.15 אחוז חלבון,

253 262 241 )אלפים( סת״ס

39,251 36,430 35,691 מספר פרות,

525 534 555 מספר עדרים,

74.8 70 64 לעדר פרות מספר

30.7 23.8 33.6 אחוז יציאה,

שיתופית רפת - החלב עדר של הייצור נתוני :3 טבלה

2008 2007 2006 פרמטר

11,862 11,703 11,695 לשנה לפרה ק״ג חלב,

3.60 3.60 3.59 אחוז שומן,

3.21 3.21 3.18 אחוז חלבון,

232 241 214 )אלפים( סת״ס

64,644 63,722 58,041 מספר פרות,

163 165 169 מספר עדרים,

397 389 343 לעדר פרות מספר

31.3 25.5 33.6 אחוז יציאה,


